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Abstract
Företag  publicerar  allt  mer  information  om  deras  sociala  miljömässiga  och  ekonomiska  ansvar.  

Denna information presenterar de i sina årsredovisningar under avsnittet Corporate Social Responsibility. I 

denna studie undersökt har vi undersökt hur rapporteringen i en bransch påverkas efter en incident och om 

det finns spridningseffekter och imitationsbeteende när det gäller CSR-rapporteringen. Som utgångspunkt 

har vi valt incidenten i Mexikanska golfen den 20 april 2010. Då skedde ett stort oljeutsläpp i samband 

med att  oljeföretaget  British  Petroleum's  plattform Deepwater  Horizon exploderade.  Oljeutsläppet  var 

omfattande och hade stor effekt på BP's rykte hos allmänheten. För legitimisera sin verksamhet igen har de 

valt att utöka sin CSR-rapportering med mer information om deras sociala ansvar. Genom att ha undersökt 

34 andra oljebolag runt om i världen har vi sett ett liknande mönster, att flertalet av dessa bolag har ökat  

sin CSR-rapportering i efterföljd av incidenten. Detta är i enlighet med flertalet teorier som påvisar att  

företag härmar varandra i beteende och söker legitimitet från allmänheten. I vår studie har det också visat 

sig att storleken på företaget har betydelse för hur mycket CSR-rapporteringen ökar, vilket förklaras av att  

de större företagen har mer exponering än de mindre vilket leder till att de söker mer legitimitet. 
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund
Den 20 april 2010 exploderade oljeplattformen Deepwater Horizon. Explosionen resulterade i att 

elva  människor  dog  och  780  000  m³ olja  läckte  ut  (BP,  2011).  Plattformen  ägdes  av  British 

Petroleum  (BP)  och  var  verksam  i  Mexikanska  golfen.  Oljeutsläppet  kom  att  bli  det  största 

någonsin och oljan nådde bland annat den amerikanska kusten där djur- och naturliv drabbades hårt 

(Dalén, 2010). Den amerikanska staten fann BP ansvarig för olyckan och bolaget dömdes bland 

annat för dråp (Callus, 2012). BP har beräknat att det efterföljande räddning- och saneringsarbetet 

till och med hösten 2012 har kostat 40 miljarder USD (BP, 2011). Utöver de direkta kostnaderna för 

saneringsarbetet  har  BP betalat  4.5  miljarder  USD i  skadestånd till  det  lokala  näringslivet  och 

drabbade stater (ibid). Efter ovan nämnda incident har inte bara BP utan hela oljebranschen fått 

kritik för att ta alltför stora risker i jakten på mer olja. I försök att återupprätta förtroendet har BP 

via  uttalanden och årsredovisningar  publicerat  information om vilka åtgärder de vidtagit  för att 

återställa den oljespillda miljön och vad de gör för att förebygga en liknande incident (BP, 2011).

Under de senaste decennierna har en ökad miljömedvetenhet gjort att företag blir allt mer granskade 

av olika grupper i samhället (Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011). Företag förväntas inte bara 

vara  ekonomiskt  ansvarstagande  men  även  hållas  ansvariga  för  deras  påverkan  på  miljö  och 

människor. Ur detta har begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) vuxit fram (Wilmshurst & 

Frost,  2000).  CSR  saknar  en  tydlig  definition  men  kan  sägas  innefatta  det  ekonomiska-, 

miljömässiga- och sociala ansvar som ett företag har utöver lagstiftning. Detta har lett till att företag 

väljer  att  publicera information om företagets sociala  arbete  och aktuella  incidenter  (Guthrie & 

Parker, 1989). Trots att denna typ av rapportering till stor del är frivillig har företagens benägenhet 

att publicera CSR-upplysningar ökat och upptar en allt större del av företagens publika information 

(Brown & Deegan, 1998). 

1.2 Problemdiskussion
En negativ incident som den i Mexikanska golfen kan leda till att förtroendet för en hel bransch 

sviktar. Den bakomliggande verksamheten kan ifrågasättas och vad som är legitimt den ena dagen 

kan vara  illegitimt  den nästa.  När  en incident  blir  uppmärksammad av  media är  det  troligt  att 
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kritiken  riktas  mot  den inblandade företaget  såväl  som andra  företag  som verkar  inom samma 

bransch. Studier har visat att företag som varit inblandade i en incident ökar sina CSR-upplysningar 

angående det relevanta ämnesområdet (Deegan, Rankin & Vought, 2000). Men hur agerar andra 

företag  som inte  varit  direkt  inblandade  i  incidenten?  Detta  område  är  relativt  outforskat  men 

tidigare  studier  tyder  på att  det  finns  en spridningseffekt  av CSR-upplysningar  inom branscher 

(Patten, 1992; Deegan et al. 2000). Det vill säga att en större incident kan medföra att en bransch i 

sin  helhet  ökar  sin  rapportering av CSR.  Patten (1992) undersöker hur  ett  oljeutsläpp i  Alaska 

påverkade amerikanska oljebolags rapportering av CSR. Resultatet tyder på att incidenten ledde till 

en signifikant ökning av CSR-upplysningar. Deegan et al.  (2000) har utfört en liknande studie i 

Australien. De finner i likhet med Patten (1992) att en företagsspecifik incident gör att andra företag 

i  branschen tenderar  att  öka sin rapportering av  CSR, men inte  i  samma utsträckning som det 

drabbade. Dessa resultat tyder på att en incident, i termer av CSR-upplysningar, inte är isolerad till 

endast det berörda företaget. 

Patten (1992) och Deegan et al. (2000) har undersökt hur incidenterna spritt sig på ett nationellt 

plan.  I  en globaliserad värld blir  en stor incident  ofta uppmärksammad långt bortom nationella 

gränser.  Därmed  borde  också  företag  i  andra  länder  påverkas  vid  framförallt  stora  negativa 

incidenter.  Incidenten  i  Mexikanska  golfen  blev  uppmärksammad  över  hela  världen  och  fick 

konsekvenser för många oljebolag utöver BP. Det är därför av intresse att undersöka hur en denna 

incident påverkat andra företag i termer av CSR-upplysningar. På så sätt kan en spridningseffekt 

uppmärksammas, inte bara inom ett land utan även internationellt. 

1.3 Frågeställning
På vilket sätt har incidenten i Mexikanska golfen påverkat CSR-rapporteringen bland oljebolag i 

världen? 

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en negativ incident, i termer av CSR-upplysningar, 

kan  påverka  och  sprida  sig  till  andra  företag  inom  en  bransch.  Avsikten  är  att  undersöka 

oljebranschens reaktion på incidenten i Mexikanska golfen i april 2010.  Med hjälp av befintliga 

teorier om företagens incitament till att publicera CSR-upplysningar hoppas vi kunna förklara vilka 

faktorer som påverkar en eventuell spridningsprocess. 
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1.5 Disposition
Den  fortsatta  studien  är  indelad  i  följande  delar.  Kapitel  2  redogör  för  vilka  teorier  som kan 

användas för att förklara fenomenet CSR-rapportering samt spridningen av denna. Teorierna leder 

fram till våra hypoteser gällande den empiriska studien. I kapitel 3 presenterar vi hur vi genomfört 

vår studie. Studiens metodik diskuteras och vi redogör för hur vi med hjälp av statistiska tester 

avser att  pröva våra hypoteser.  Därefter presentera det empiriska resultatet  jämte en analys och 

diskussion i kapitel 4. Studien avslutande kapitel innehåller vår sammanfattning samt diskussioner 

om studiens trovärdighet och förslag på framtida forskning. 

2. Teoretisk referensram

2.1 Teoribakgrund
Flera olika teorier har använts i försök att förklara vilka incitament som förmår företag att publicera 

CSR-upplysningar (Guthrie and Parker, 1989; O´Donnovan, 2002). Eftersom CSR-upplysningar är 

ett relativt oreglerat område har forskare främst fokuserat på varför det förekommer och inte försökt 

att skapa en norm för hur företag bör presentera CSR-upplysningar (Ness & Mizri, 1991). Vi vill 

undersöka på vilket sätt CSR-rapportering i en bransch kan påverkas vid en negativ incident. Flera 

av  de  teorierna  som förklarar  CSR-rapportering  kan  även  användas  för  att  förklara  eventuella 

spridningseffekter inom en bransch. Vi går igenom dessa teorier och sätter även fokus på teorier om 

hur företag kan påverkas av varandra.

2.2 Political Cost 
Watts och Zimmerman (1978) menar att företag i allmänhet och stora företag i synnerhet bevakas 

och granskas av olika grupper i samhället. Företagsledare är medvetna om detta och tar hänsyn till 

olika politiska åtgärder som kan följa av bolagets verksamhet (ibid). Förutom politiker försöker 

även Non-Governmental Organisations (NGO’s) och andra intressentgrupper påverka företagens 

beteende  för  att  gynna  deras  specifika  intressen  (Gamerschlag  et  al.  2011).  Genom  att 

uppmärksamma brister eller andra negativa aspekter av ett företags verksamhet kan dessa grupper 

påföra  företagen  olika  politiska  kostnader  (Watts  & Zimmerman,  1978).  Kostnaderna  kan vara 

direkta eller indirekta och exempelvis bestå av höjda skatter, minskade subventioner eller strängare 

miljölagstiftningar. 
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Således  har  dessa  grupper  makt  att  påverka  företagens  verksamhet  och  resultat  (Watts  & 

Zimmerman,  1986).  Företag  kommer  därför  använda  en  redovisningsmetod  som  minimerar 

sannolikheten för denna negativa uppmärksamhet (ibid). Flera olika metoder kan användas för att 

uppnå  detta  varav  en  är  att  publicera  CSR-information.  Information  om företagets  sociala  och 

miljömässiga prestation redovisas alltså för att företagen vill minska sannolikheten för eventuell 

negativ  uppmärksamhet  och  i  förlängningen  de  politiska  kostnaderna  som  kan  följa  av 

uppmärksamheten. Med hjälp av CSR-information kan företagen dessutom bygga upp ett moralt 

kapital som kan lindra eventuella straffpåföljder vid händelse av en negativ incident (Blacconiere & 

Patten, 1994). Företag kommer bara ägna sig åt CSR om fördelarna dominerar nackdelarna (Watts 

&  Zimmerman,  1986).  Det  vill  säga,  endast  publicera  CSR-upplysningar  om  det  innebär  en 

ekonomisk fördel att göra så. Att företag ägnar sig åt CSR har bland annat fått kritik från Friedman 

(1970). Han menar menar att företagens har ett social ansvar, att gå med vinst.

Typen av granskning skiljer åt mellan olika branscher och företag. Studier har visat att företag inom 

branscher  som  allmänt  anses  ha  stor  miljöpåverkan  publicerar  mer  information  om  dess 

miljömässiga ansvar än bolag i mindre miljöpåverkande branscher (Ness & Mizri, 1991). Enligt 

författarna kan detta bero på att företagen i sådana branscher i regel är hårdare granskade än andra 

vilket ger incitament till chefer att publicera mer långtgående CSR-upplysningar (ibid). 

2.2 Legitimitetsteorin
En annan förklaring till  CSR-upplysningar är att företagen vill att deras verksamhet ska uppfattas 

som legitim och att  denna legitimitet  är  en resurs  som är  nödvändig för  företagets  överlevnad 

(O’Donnovan, 2002). Till  skillnad från “the political cost hypothesis” bygger legitimitetsteorin på 

att  det  finns  sociala  kontrakt  mellan  den  aktuella  organisationen  och  det  samhället  där 

organisationen  är  verksam (Deegan  & Unerman,  2011 s.  347).  De sociala  kontrakten  existerar 

endast  i  teorin  och  används  för  att  beskriva  de  förväntningar  samhället  har  på  företagets 

verksamhet,  såväl  implicita  som  explicita  (ibid,  s.328).  Legitimitetsteorin  förutspår  att 

företagsledningar som uppfattar att verksamheten inte ligger i fas med samhällets sociala kontrakt 

kommer vidta avhjälpande åtgärder för att öka kongruensen (Deegan, 2002). Anledningen till att en 

verksamhet blir illegitim kan till exempel vara att allmänhetens uppfattning om vad som är legitimt 

ändras på grund av en incident. För att bibehålla legitimiteten kan organisationen antingen anpassa 

sig till, eller försöka ändra, allmänhetens uppfattningar, förväntningar eller värderingar (Lindblom, 

1994). 
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Figur 2.1 illustrerar samhällets förväntningar på företagets verksamhet (Y) samt företagets egentliga 

verksamhet  (Z).  I  område  X överensstämmer  förväntningarna  med  den  faktiska  verksamheten. 

Företagsledningen vill att detta område ska vara så stort som möjligt för att dess legitimitet inte ska 

vara hotad. För att företagets agerande ska nå allmänhetens kännedom måste företagets verksamhet 

presenteras för allmänheten via exempelvis CSR-upplysningar (O´Donnovan, 2002).

2.3 Reputation risk management (RRM)
Senare  forskning  har  ifrågasatt  den  förklarande  kraften  hos  legitimitetsteorin.  Istället  har 

forskningen  fokuserat  på  hur  CSR-upplysningar  kan  vara  ett  resultat  och  en  del  av  företagets 

riskhantering rörande företagets rykte (eng: Reputation Risk Management, RRM) (Bebbington et 

al.,  2008;  Power,  2004).  Det  vill  säga att  företagen använder  CSR-upplysningar  för att  hantera 

eventuella incidenter som kan påverka företagets rykte (ibid). Inom RRM kopplas legitimiteten till 

ryktet och därmed får begreppet legitimitet en mer finansiell koppling (Deegan & Underman, 2011, 

s. 332). RRM och legitimitet är båda sociala konstruktioner där skillnaden ligger i att legitimiteten 

bygger på att  upprätthålla allmänhetens acceptans medan ryktet  används för att  bestämma olika 

organisationers relativa ställning (Deegan & Unerman, 2011 s.332). Med detta menas att legitimitet 

är något en organisation har eller inte har medan det finns olika nivåer av rykte.

2.4 Institutionell teori
En organisation är beroende av flera lokala aktörer för att kunna vara verksamma. Dessa aktörer 

interageras med konstant och kan vara leverantörer, personal och konkurrenter som man kan ha 

ingått avtal med. Om man inte visar samarbetsvillighet gentemot dessa aktörer får det konsekvenser 

för verksamhetens förlopp. (Dimaggio, Powell, 1991)
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Den nya institutionella teorin är en vidareutveckling av en äldre institutionell teori och växte fram 

på  1980-talet.  Denna  teori  trycker  främst  på  hur  omvärlden  påverkar  organisationer  i  dess 

utveckling, anpassning och förhållande till  externa påverkningar. Enligt denna teori företag som 

huvudmål att överleva gentemot de andra institutionerna och det kan inte endast genomföras med 

ekonomisk framgång, legitimitet måste även etableras för att upprätthålla verksamheten. Det som 

skiljer denna teori från den ”gamla” institutionella teorin är att här påverkas organisationerna av 

betydligt fler faktorer och ett större omfång än i den gamla. Dessa faktorer kan bland annat vara 

kulturella,  juridiska  eller  etiska  påtryckningar  från  samhället  och  intressenter.  Detta  medför  att 

organisationen  måste  arbeta  mot  ett  legitimt  förhållningssätt.  Därmed  kommer  även  begreppet 

isomorfism fram som syftar på att organisationer börjar likna varandra och härma varandra, vad 

gäller  organisationsstruktur inom ett  gemensamt samhällsklimat.  Organisationer konkurrerar inte 

endast om kunder och resurser, utan även om att ha mest legitimitet, politisk kraft och ekonomisk 

och social stimulation.(ibid)

Di’Maggio och Powell (1991) formulerade tre olika former av isomorfiska processer;  normativ, 

tvingande och imiterande. Normativ relaterar till påtryckningar från intressenter att anpassa sig till 

vissa institutionella normer och praxis. Dessa normer kan bygga på akademiska kreditiv hos de 

anställda  eller  professionell  handel  mellan  organisationer.  Tvingande  process  relaterar  till 

påtryckningar antingen från andra organisationer eller samhället i stort. Påtryckningarna kan vara 

lagar,  redovisningsstandarder  eller  krav  från  ägarna  på  ändring  av  verksamhetsplanen.  Den 

imiterande  processen  relaterar  till  praxis  av  att  imitera  organisationsstruktur  och  etik  för  att 

legitimisera och effektivisera verksamheten, främst byggd på osäkerhet som katalysator. Detta kan 

vara allt från ändring av kundkrets till ändring av logotyp. Dessa isomorfiska processer visar på 

olika sätt  som organisationer växer samman i  struktur och beteende,  till  exempel i  struktur och 

presentation av CSR-rapportering (ibid). 

2.5 Sammanfattning och hypoteser
Som  tidigare  nämnts  har  teorierna  många  likheter  och  kan  därmed  vara  svåra  att  särskilja. 

Gemensamt  för  de  olika  teorierna  är  bland  annat  att  företagen  använder  CSR-upplysningar 

strategiskt för att påverka olika intressenter. En incident kan medföra att samhället ifrågasätter ett 

företags legitimitet. Om företaget inte kan återfå förtroendet kan de sociala kontrakten brytas och 

företaget  förlora rätten att  verka i  samhället.  Intuitivt  kan det  antas att  företag i  samband med 

olyckor eller skandaler kommer vara mer benägna att försöka påverka olika grupper i samhället. 
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Enligt tidigare nämnda teorier kan detta bero på att företagen vill minska sannolikheten för politiska 

kostnader, upprätthålla legitimiteten eller rädda sitt rykte. Oavsett vilket incitament företagen har 

kan en ökning av CSR-upplysningar förväntas efter en uppmärksammad negativ incident. Patten 

(1992) och Deegan et al. (2000) visade att uppmärksammade negativa företagsspecifika incidenter 

har en tendens att påverka andra företag inom samma bransch i termer av CSR-upplysningar. Båda 

dessa studier utgick från att företagen ökade sina CSR-upplysningar för att legitimiteten var hotad. 

Enligt  ovanstående  resonemang  är  det  troligt  att  företag  inom samma  bransch  eftersträvar  en 

kollektiv legitimitet. Detta på grund av att en negativ incident orsakad av ett företag på olika sätt 

påverka andra företag i samma bransch. 

Hypotes 1

En  uppmärksammad företagsspecifik  negativ  incident  leder  till  att  mängden  CSR-upplysningar  

ökar bland andra företag i samma bransch.

Vissa företag är mer synliga än andra i samhället. Synlighet kommer leda till att företag blir mer 

mottagliga för olika politiska åtgärder eftersom uppmärksamheten bidrar till en ökad granskning 

 och  påtryckningar  från  olika  intressentgrupper  (Watts  &  Zimmerman,  1978).  Dessa 

intressentgrupper  försöker  påverka  företagets  verksamhet  för   att  uppnå  egna  vinningar.  Stora 

företag tenderar att vara mer synliga och alltså mer utsatta för allmänhetens granskning (ibid). Detta 

medför alltså att större och därmed mer synliga företag kan antas publicera mer CSR-upplysningar 

efter en skandal än mindre företag inom samma bransch.

Hypotes 2

Det finns ett positivt samband mellan ökningen av CSR-upplysningar och företagets synlighet. 

Enligt den nyinstitutionella teorin påverkas företag av flera olika samhällsfaktorer såsom kulturella 

och etiska påtryckningar. Därmed kan det antas att CSR rapporteras i olika utsträckning bland annat 

beroende på företagets geografiska tillhörighet. Därför antar vi att det kan finnas en större påverkan 

på europeiska och amerikanska företags CSR-upplysning. De Europeiska företagen just på grund av 

BP är ett brittiskt företag och ägde plattformen. Eftersom det finns en liknande företagskultur i stora 

delar av Europa, mestadels Västeuropa, kan påtryckningarna vara större än i andra delar av världen 

var annorlunda företagskultur existerar. Den geografiska närheten till katastrofen kan också ha en 

betydande effekt. Då de nordamerikanska länderna ligger geografiskt nära utsläppet i Mexikanska 
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golfen kan de därför påverkas betydligt mer än säg ett  ryskt oljebolag som har sin verksamhet 

lokaliserad  annanstans.  De  etiska  påtryckningarna  som  existerar  runt  incidenten  kan  ha  en 

geografisk  påverkan  likväl  som en  kulturell.  De  amerikanska  företagen  kan  bli  kategoriserade 

tillsammans med BP på grund av närheten och måste därför göra större ändringar i sina rapporter 

för att inte associeras med incidenten och den krisdrabbade organisationen.

Hypotes 3

Geografisk tillhörighet har betydelse för företagens benägenhet  att  publicera CSR. Ju närmare  

incidenten desto större ökning av CSR-upplysningar. 

3. Metod

3.1 Val av metod 
Vi har  valt  att  utgå  från  en  kvantitativ  metod i  denna studie.  Detta  gör  att  vi  kan  pröva våra 

hypoteser  med hjälp av statistiska tester.  Med en kvantitativ  metod är  det  möjligt  att  under en 

begränsad  tid  samla  in  många  observationer.  Genom  att  samla  in  många  observationer  ökar 

sannolikheten  för  signifikanta  resultat  i  de  statistiska  testerna  (Saunders  et  al.  2009).  Med  en 

kvalitativ metod hade ett större djup kunna uppnåtts på bekostnad av antal observationer (ibid). 

3.2 Datainsamling
Det centrala i denna studie är att observera en eventuell skillnad i företagens rapporteringar från år 

till år. Därför har data samlats in från årsredovisningar publicerade 2009 respektive 2010. På så sätt  

får vi en klar bild av vad företagen rapporterar vid specifika tidpunkter. Detta är inte möjligt med 

annan  CSR-rapportering  av  mer  oregelbunden  karaktär,  exempelvis  informationsfoldrar  eller 

pressmeddelanden.  Årsredovisningarna  har  uteslutande  hämtats  från  företagens  hemsidor. 

Insamlingsmetoden  har  även  bestämts  utifrån  liknande  tidigare  studier  som i  huvudsak  använt 

årsredovisningar som källa för datainsamling (se Guthrie & Parker,  1989; Ness & Mizri,  1991; 

Patten, 1992; Deegan & Rankin, 1996; Deegan et al., 2000; Bebbington et al. 2002; Gammershlag 

et al.  2010). Årsredovisningar är så kallad sekundärdata och en nackdel med det är att den, till  

skillnad från primär data, har behandlats innan den presenteras (Saunders et al. 2009 s. 270). Detta 

kan innebära att datan har manipulerats och således inte speglar verkligheten perfekt (ibid). Det 

centrala inom CSR-rapportering är dock inte vad företaget faktiskt gör utan vad som rapporteras 
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utåt (Deegan & Unerman 2011 s. 324). En eventuell skillnad mellan primär- och sekundärdata bör 

således inte skapa något problem i denna studie. 

3.3 Urval
I denna studie har effekterna på CSR-rapportering i samband med incidenten i Mexikanska golfen 

undersökts. Rapporteringen kring denna incident var extensiv och nyheten nådde ut till allmänheten. 

Att incidenten nått allmänhetens medvetande är en förutsättning för att kunna undersöka effekterna 

på CSR-upplysningar. Detta eftersom företags incitament främst är att påverka olika intressenter 

(Deegan & Unerman, 2010 s. 324). Valet av incident och studiens syfte medför att endast oljebolag 

inkluderats i urvalet. Totalt har data från 34 bolag samlats in i ett icke slumpmässigt urval. För att  

testa våra hypoteser krävdes en spridning på företagen gällande storlek och geografisk tillhörighet. 

Genom att välja företag från olika världsdelar fångas en eventuell skillnad mellan olika regioner 

upp.  Dock har  inga  oljebolag  från Mellanöstern,  Afrika  eller  Sydamerika  inkluderats  i  urvalet. 

Bolagen  från  dessa  regioner  är  i  huvudsak  statligt  ägda  och  således  inte  jämförbara  med 

börsnoterade bolag. Bolagen som inkluderades i urvalet finns presenterade i Tabell 3.1 nedan. I 

urvalet  har  Asien  och  Oceanien  betraktats  som  en  region  på  grund  av  liknande  avstånd  från 

incidenten samt få privatägda oljebolag inom regionerna. 

Tabell 3.1 Oljebolagens fördelning mellan olika regioner

Asien/Oceanien Europa Nordamerika

BHP Billiton Dong Apache

CNOOC ENI Chevron

Inpex Lundin Petroleum Conoco Phillips

Lukoil Maersk Devon

Nippon Oil OMV Exxon

Petro China Premier Oil Husky Energy

PTT Repsol Marathon

Rosneft Shell Murphy Oil

Santos Statoil Occidental

Woodside Total Pemex

SandRidge

Suncor

Sunoco

Talisman

N=10 N=10 N=14

3.4 Operationalisering

3.4.1. Analysmetod
Eftersom vi valt en kvantitativ metod krävdes att CSR-upplysningarna kvantifierades. I likhet med 
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tidigare studier har vi använt innehållsanalys för att göra detta (se Patten, 1992; Deegan & Rankin 

1996;  Deegan  et  al.  2000;  Wilmshurst  &  Frost,  2000;  Gamerschlag  et  al.  2011).  Vid  en 

innehållsanalys kodifieras skriven text till  olika grupper eller  kategorier utifrån utvalda kriterier 

(Gamerschlag et al. 2011). Metoden förutsätter att frekvens är en proxy för hur viktigt ett ämne är 

för  utgivaren  av  informationen  (ibid).  En  viktig  del  i  en  innehållsanalys  är  att  identifiera 

analysenheter  (Krippendorff,  2004).  Beroende  på  val  av  analysenhet  kan  en  innehållsanalys 

innebära att ord, meningar eller hela texter analyseras (ibid). I denna studie har ord använts som 

analysenhet.  Genom  att  analysera  ord  istället  för  hela  meningar  minskas  subjektiviteten  i 

undersökningen och gör kodningen mer objektiv och därmed mer trovärdigt. För att göra olika data 

från olika år jämförbar har den skalerats. Att skalera CSR-upplysningarna är en väl använd metod i 

sammanhanget (se.  Patten,  1992;  Deegan,  1996).  I  denna studie har  orden skalerats  genom att 

dividera summan av antalet nyckelord med rapportens sidantal. Nyckelorden har räknats med hjälp 

av sökverktyget i Adobe PDF Reader. 

3.4.2. Identifiering av mått
Oljeföretagens årsredovisningar har legat till  grund för identifieringen av nyckelord.  Genom att 

studera  CSR-upplysningarna  i  dessa  rapporter  har  ett  antal  ord  som  kan  anses  centrala  kring 

incidenten valts ut. Ett kriterium var att nyckelorden skulle beröra det sociala ansvaret och i liten 

eller ingen utsträckning kunna associeras med andra fenomen. Ett exempel på ord som förkastats är 

”environment”.  Ordet  är  frekvent  använt  men  förekom  ofta  i  kombination  med  exempelvis 

”business” och ”economic”. Således inkluderades inte ”environment” i undersökningen eftersom 

det ofta associerades med ämnen som är irrelevanta för vår undersökning. För att undersöka vilka 

av företagen i urvalet som explicit informerar om incidenten valde vi även ut två incidentrelevanta 

nyckelord. I Tabell 3.2 följer en redogörelse för nyckelorden som valts ut med de incidentrelevanta 

nyckelorden längst ned. Intill varje ord finns tillhörande motivering. 

 Tabell 3.2 Nyckelord med motiveringar

Nyckelord Motivering

Spill Ofta använd förkortning av oil spill

Safe(ty) Säker

Reputation Rykte

Responsibility Ansvar

Accident Olycka

Health Hälsa

Conduct Uppförande

Deepwater Horizon Oljeplattformen som exploderade

Macondo Oljekällan där oljeplattformen var verksam
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3.4.4 Statistisk metod
Den  insamlade  datan  har  bland  annat  analyserats  med  hjälp  av  statistisk  analys.  För  att  göra 

hypotesprövningar gällande en eventuell ökning mellan de undersökta åren har vi använt t-tester 

med matchade par. Denna typ av test lämpar sig väl när en före-efter-effekt ska undersökas och 

datan från i ett urval kan presenteras i par (Körner och Wahlgren, 2006). Vi har använt ensidiga test 

eftersom vi  enligt  våra  hypoteser  antar  att  bolag  inom en  bransch  som genomgått  en  negativ 

incident  kommer  öka  sina  CSR-upplysningar  (ibid).  Regressionsanalys  har  använts  för  att 

undersöka  om  företagsstorlek  kan  förklara  variationen  i  ökningen  av  CSR-upplysningar. 

Företagsstorlek kan mätas på många sätt. Vi har i likhet med tidigare studier (se exempelvis Patten, 

1992)  valt  att  använda  omsättningen  som  proxy  för  företagsstorlek.  I  regressionen  har  antal  

nyckelord per sida använts som beroende variabel och omsättning 2010 som oberoende variabel. 

3.5 Studiens giltighet

3.5.1 Validitet
Det finns en hel del aspekter som kan skapa osäkerheter i hur väl vår hypotes stämmer överens med 

empirin. Måtten måste fånga upp det fenomen som vi är intresserade av och datan kanske inte ger 

oss den information som är väsentlig och istället leder oss till fel slutsatser. Vi har använt oss av 

företagens årsredovisningar. Dessa rapporter förmedlar företagets egna siffror och tankar, vilket har 

högst validitet gällande vår studie. 

3.5.2 Reliabilitet
CSR-rapportering är utan klara och lagstadgade riktlinjer i de flesta länderna och därför är det till 

stor del, med undantag för vissa standarder och regler,   fritt vad företaget vill och får rapportera. 

Detta  leder  också  till  dilemmat  om företagen  redovisar  sann  information,  om det  är  så  att  de 

manipulerar information för sin egen vinning och för att legitimera sin verksamhet. Detta är omöjlig 

information  för  oss  att  undersöka och  därför  arbetar  vi  utifrån  den offentliga  information  som 

existerar. Normen och etiken säger att företag ska redovisa i enlighet med lagen och revisionspraxis 

och vi får helt enkelt anta att de följer detta. Företag kan även välja att ignorera sina problem och 

endast fokusera på de positiva aspekterna, till exempel hur de ska förbättra arbetsvillkoren i deras 

fabriker  men inte  nämner något  de negativa  aspekterna  i  arbetsförhållanden.  Att  presentera  sitt 

företag ur ett positivt perspektiv och ignorera de negativa aspekterna är fullt acceptabelt att göra, 

men kan orsaka svårigheter för läsaren att se koppling och korrelation till åtgärden utan problem. 

 De ord vi söker på kan även förekomma i andra sammanhang som inte har med skandal eller CSR 
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att göra. Gulf of Mexico kan vara ett välanvänt uttryck just under 2009 för ett företag som planerar 

etablera oljeplattformar där. Det har i sin tur inget att göra med oljespillet. När vi räknar sidor så 

kan antalet även vara missvisande. Vissa rapporter kan innehålla många bilder, större typsnitt eller 

tomma sidor som bidrar till att utöka sidantalet. Sen måste vi förbise eventuella stavfel som kan ha 

orsakat att vissa ord inte registrerats i undersökningen. Detta är en självklar möjlighet. 

4. Empiriska resultat och analys

I följande avsnitt presenteras de empiriska resultaten jämte en analys av dessa. Först presenteras  

vilken   påverkan  incidenten  i  mexikanska  golfen  hade  på  BP.  Därefter  presenteras  övriga  

branschens  reaktion  på  samma  incident.  I  avsnittet  presenteras  resultaten  från  de  statistiska  

testerna som utförts för att testa studiens hypoteser.

4.1 Incidentens påverkan på BP
“Our response has been unprecedented in scale and we are determined to live up to our  

commitments i the Gulf. We will also do everything necessary to ensure BP is a company that can  

be trusted by shareholders and communities around the world”

Carl-Henric Svanberg

(BP, 2011 s.6)

British Petroleum (BP ) är ett multinationellt olje- och gasföretag grundat 1909. Bolaget har sitt 

huvudkontor  i  London  och  är  registrerat  på  London  Stock  Exchange  (LSE).  BP  har  sin 

huvudsakliga verksamhet i Europa och Nordamerika. Som förväntat och i linje med tidigare studier 

(se  exempelvis  Deegan,  2002)  ökar  BP  sina  CSR-upplysningar  mellan  åren  2009  och  2010. 

Årsredovisningen 2010 ökar med 60 sidor från förregående år och ett  helt  kapitel  på sex sidor 

dedikeras till  att enbart informera om incidenten i  Mexikanska golfen (BP, 2011). BP redovisar 

vilka effekter incidenten har haft och vilka åtgärder som har vidtagits (ibid). De delger bland annat 

explicita siffror om hur många personer som har blivit påverkade av incidenten, 468 869 st, och hur 

många  individer  de  hade  i  bruk  vid  incidentens  mest  kritiska,  cirka  48  000  st.  En  analys  av 

nyckelorden  visar  att  BP ökar  antalet  nyckelord  per  sida  med  0,81  ord.  Detta  är  den  största 

ökningen bland de undersökta bolagen. Bland annat nyckelordet “Spill” nämns 177 gånger mer år 

2010 än år 2009 och “Safe” 47 gånger mer. De flesta av dessa ord återfinns i det separata kapitlet 
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om incidenten. Incidenten dominerar även BP’s CSN-kapitel, där tyngden läggs på säkerhet inom 

BP’s verksamhet och hur den ska förbättras. Här går de även mer in på miljöpåverkan av incidenten 

och dess påverkan på miljön. Intressant är att det inte nämns hur mycket olja som läckt ut. Däremot 

finns det många information om hur mycket olja som BP har rensat ur havsvattnet och kusten. BPs 

stycken om andra CSR-relaterade ämnen som till exempel arbetsförhållanden och strävandet efter 

förnyelesebar energi är väldigt kortfattade och fokus är hos incidenten i denna rapport. Föregående 

års  CSR-rapport  är  ett  sex  sidor  långt  kapitel  som mest  fokuserar  på  de  att  förklara  de  olika 

miljöregulationerna som finns och hur BP samverkar med dessa. Annars så nämns kortfattat även 

arbetet med förnyelsebar energi och arbetsförhållanden.(BP, 2010)

Ökningen  av  CSR-rapportering  hos  BP är  den  största  av  alla  undersökta  bolag  och  klart  över 

snittökningen i branschen som är 0,11 (se Figur 4.2). Att BP ökar sin rapportering är naturligt och 

går att  koppla till  legitimitetsteorin.  Enligt denna är det troligt  att  allmänhetens uppfattning om 

bolagets verksamhet förändras i samband med en incident som den i Mexikanska golfen. Detta gör 

att  företagsledningen försöker  skapa ny legitimitet  genom att  öka rapporteringen om företagets 

sociala ansvar. 

4.2 Andra oljebolag
“Since April 2010, public discussions about safety in the oil industry have been dominated by the  

Deepwater Horizon incident  in the Gulf  of  Mexico.  This tragic incident  reflects  poorly  on our  

industry. It will take a lot of effort to reestablish trust in our industry.” 

(Shell, 2011, s.6) 

Efter incidenten uppstod en debatt angående säkerheten i oljeindustrin. Flera bolag konstaterar att 

incidenten  inte  representerar  oljebranschens  mycket  långtgående  säkerhetsarbete  (Shell,  2011; 

Chevron, 2011). Det konstateras även att incidenten allvarligt skadat oljebranschen rykte och att det 

kommer krävas mycket jobb för att återupprätta allmänhetens förtroendet för oljeindustrin (Shell, 

2011). Förutom ett skadat förtroende nämns också att en ökad granskning från myndigheter och 

allmänheten kan komma att leda till ökade kostnader och skarpare lagstiftningar (Woodside, 2010; 

Husky Energy 2010). Företagen själva kommenterar även sitt eget säkerhetsarbete. Exxon menar 

exempelvis att de dragit lärdom av en självförvållad incident i slutet av 80-talet medan Chevron 

endast klargör att de inte haft någon delaktighet i incidenten i Mexikanska golfen. Vi kan konstatera 
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att flera av företagen anser att incidenten varit av tillräcklig magnitud för att själva lyfta fram den i 

egna årsredovisningar. Vid en analys av incidentrelevanta nyckelord konstaterar vi  att  17 av 34 

bolag (50 %) nämner incidenten uttryckligen. Detta styrker att incidenten var uppmärksammad och 

att  spridningseffekter  därmed  är  möjliga.  Det  finns  en  positiv  korrelation  mellan  att  olyckan 

omnämns och att bolaget har verksamhet i Mexikanska golfen (Pearson correlation = 0.344). Detta 

är intuitivt, eftersom bolag med verksamhet i Mexikanska golfen i högre utsträckning kan antas ha 

påverkats av efterföljande myndighetsutövning och inkomstbortfall i samband med incidenten. 

Figur  4.1  visar  respektive  bolags  förändring  i  CSR-upplysningar  från  2009  till  2010.  En 

övervägande andel, 23 av 34 företag, ökade sin rapportering mellan åren. Enligt hypotes 1 leder en 

företagsspecifik incident till att andra företag i samma bransch ökar mängden CSR-upplysningar. 

Ett t-test visar att det har skett en statistiskt signifikant ökning mellan de två undersökta åren (se  

Tabell 4.1). Resultatet tyder alltså på att hypotes 1 kan accepteras. Tidigare studier har visat att en 

negativ incident får spridningseffekter inom en region (Patten, 1992; Deegan et al. 2000). Vårt urval 

innehåller bolag från olika geografiska regioner. Detta gör att vi kan konstatera att spridningen inte 

begränsas av regionsgränser utan kan påverkar andra regioner än den direkt drabbade

Tabell 4.1 Jämförelse av antal nyckelord per sida mellan 2009 och 2010

2009 2010

Test Medel St. avv. Medel St. avv Signifikans

T-test 0,6081 0.3427 0,6934 0,3779 p = 0.019

N=34
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Denna spridning kan bland annat bero på NGO’s inverkan och aktiva roll  i  samhället.  NGO’s, 

såsom Greenpeace  och  Amnesty,  är  internationella  och  har  ett  brett  verksamhetsnät  vilket  kan 

förklara att rapporteringen ökar i vårt urval. Organisationerna kan genom att uppmärksamma brister 

i  företags  verksamhet  påföra  olika  politiska  kostnader  (Watts  &  Zimmerman,  1978).  Efter 

incidenten i Mexikanska golfen är det troligt att branschen som helhet granskades hårdare vilket 

således kan förklara ökningen av CSR-upplysningar inom branschen. Eftersom företag ska skapa 

aktieägarvärde är det viktigt att alla kostnader minimeras. Det är också viktigt att företagen har 

allmänhetens  stöd  för  att  i  huvudtaget  kunna  vara  verksamma.  Allmänheten  måste  alltså  se 

verksamheten  som  legitim  annars  riskerar  företaget  att  förlora  rätt  att  verka  i  samhället  (O

´Donnovan, 2002). Det är troligt att allmänhetens uppfattning om bolagens verksamhet förändras 

vid  en incident.  Branschen kan verka  inom en kollektiv  legitimitet  vilket  också  medför  till  en 

spridning. Det vill säga att företagen till viss del samarbetar för att åter bli legitima. Att man inte har 

egentlig likhet till de andra företagen i samma bransch är inget som intresssentgrupperna fäster stor 

vikt vid. Oljeföretag hamnar ändå under ett och samma tak när det gäller ansvar i samhället. 

Med  dagens  teknologi  sprider  sig  information  direkt  till  världsdelar  via  internet  och  är 

lättillgängligt. Just på grund av dess tälttillgänglighet har media ett stort inflytande på samhället och 

dess  individer.  De kan  kritisera  företag  i  andra  länders  verksamhet  och  därmed bygga upp ett 

ogillande för det företaget som folk vanligtvis kanske inte kommer i kontakt med i deras vardag. 

Denna  kritik  från  långt  bort  kan  vara  skadligt  för  företagets  internationalisering  och  status  i 

handelsländer och därför måste företagen ta hänsyn till media genom deras CSR-rapportering.

Enligt teorin om isomorfism härmar företagen varandras CSR rapportering för att skapa en form av 

trygghet  och enlighet  (DiMaggio  & Powell,  1991).  Att  sticka ut  som ett  mindre  rapporterande 

företag kan kännas riskabelt. Allmänheten ifrågasätter hela branschens uppförande. BP gick tidigt ut 

och lovade förbättringar  vilket  kan ha påverkat  övriga företag i  branschen att  också uttöka sin 

rapportering. Om företag skulle välja att ignorera incidenten kanske allmänheten anser att företaget 

döljer något vilket leder till en minskad trovärdighet av rapporteringen. 
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Figurerna 4.2-4.4 visar skillnaden i CSR-upplysningar uppdelat per region. Vid en grafisk analys 

kan vi konstatera att endast 2 av 10 företag i Asien/Oceanien ökar sin rapportering. I Europa ökar 

däremot 9 av 10 företag sin rapportering och i Nordamerika 12 av 14 företag. T-test av skillnaden 

inom regionerna visar att det har skett signifikanta ökningar av CSR-upplysningarna i Europa och 

Nordamerika men inte i Asien/Oceanien (se Tabell 4.2). 

Tabell 4.2 Jämförelse av antal nyckelord per sida mellan 2009 och 2010 uppdelat på 
region

N 2009 2010

Region Medel St. avv. Medel St. avv Signifikans

Asien/ 
Oceanien

10 0,653 0,447 0,680 0,460 p = 0,324

Amerika 14 0,597 0,225 0,713 0,338 p = 0,041

Europa 10 0,538 0,386 0,697 0,407 p = 0,01  

En  variansanalys  av  regionernas  ökningar  visar  inte  på  att  det  finns  en  statistiskt  signifikant 

(p=0,14) skillnad mellan ökningarna i de olika regionerna (se Tabell 4.3). Det vill säga att någon 

region ökar statistiskt mer än andra. 

Enligt hypotes 3 har geografisk tillhörighet betydelse för företagens benägenhet att publicera CSR 

och att  företag hemmahörande närmare incidenten  skulle  visa  en större  ökning än  företag  från 

geografiskt avlägsna regioner. Eftersom Asien/Oceanien inte visar en statistisk signifikant ökning 

samtidigt som Europa och Nordamerika gör det, anser vi att resultatet styrker hypotes 3.  Att både 

europeiska och nordamerikanska företag visar  en ökning kan kopplas till  att  BP är  ett  brittiskt 

företag med verksamhet i USA. 
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Vi  ser  även  att  de  europeiska  bolagen  visar  en  större  ökning  än  de  nordamerikanska.  Vid  en 

sammanställning av de europeiska bolagens verksamhet visar det sig att 30% bedriver oljeutvinning 

i  Mexikanska  golfen.  Bland  de  nordamerikanska  bolagen  har  dock  endast  21  % verksamhet  i 

Mexikanska golfen. Detta kan vara en bidragande orsak till att ökningen är större i Europa.

Den privatägda delen av oljebranschen domineras av sex stora aktörer kallade “The Supermajors”. 

BP är en av dessa och de övriga är Chevron, Exxon, Shell,  Total  och Connoco Philips.  Dessa, 

exklusive BP, står för 52,6% av den totala omsättningen bland oljebolagen i vårt urval. Det största 

bolaget i undersökningen, Exxon, har en omsättning på strax över 350 MDUSD att jämföra med det 

minsta  Premier  Oil  som omsätter  0,7  MDUSD.  Spridningen  i  omsättning  är  alltså  stor  vilken 

förtydligas i Figur 4.2 nedan som visar oljebolagens omsättningar 2010 i miljarder USD.

Enligt hypotes 2 kommer synliga företag öka sin rapportering mer än små. Vår regressionsanalys 

visar  att  den  förklarande  variabeln  nyckelord/sida har  en  positiv  koefficient  (beta  =  0,001). 

Koefficienten  är  statistiskt  signifikant  (p=0,015).  Resultatet  tolkas  som  att  en  miljard  högre 

omsättning ger en ökning med 0,001 nyckelord per  sida.  Vidare undersöker  vi om de finns en 

signifikant  skillnad  i  ökningen  av  CSR-upplysningar  mellan  de  sex  största  oljebolagen 

(Supermajors) och övriga oljebolag. Enligt hypotes 2 borde dessa på grund av sina storlekar vara 

mer  synliga  i  samhället  och  därmed  mer  utsatta  för  granskning.  Detta  medför  att  de  i  högre 
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Figur 4.2 Oljebolagen uppdelade på omsättning



utsträckning  än  mindre  kända  bolag  kommer  vidta  åtgärder  för  att  minska  sannolikheten  för 

politiska kostnader. En variansanalys visar att  skillnaden mellan dessa sex största oljebolag och 

andra bolag är statistisk signifikant (p=0,022). Detta resultat ligger alltså också i linje med hypotes 

2.

Stora företag är i regel mer kända än små företag även om branschtillhörighet även spelar in. Vi 

utgår  dock från att  de stora oljebolagen är mer kända och således  i  högre grad måste  undvika 

anstränga sig  för att minska sannolikheten för politiska kostnader. Supermajors har historiskt varit 

de största oljeföretagen och därför blivit ansiktet utåt för branschen (BP, 201). Att de samlas i denna 

grupp gör också att de exponeras mer och får större tryck på sig. På senare tid har Petro China 

kommit att bli en stor aktör men omnämns inte ännu som en ”Supermajor”. Att dessa bolag då har 

signifikant större ökning av CSR-rapportering är förståeligt. Oljebranschen är även en bransch med 

få  riktigt  stora  aktörer  och  det  kan  göra  att  de  isomorfiska  processerna  är  starkare  än  i  andra 

branscher med fler aktörer.

Vi  anser  att  företag  har  ett  visst  socialt  ansvar  gentemot  samhället  när  det  gäller  miljö,  etik, 

arbetsförhållanden,  etc.  Att  visa  ansvarstagande  och  en  etisk  korrekt  affärsverksamhet  ger  ett 

positivt intryck till myndigheterna och allmänheten. Detta är essentiellt för företagens överlevnad 

och framgång eftersom samhällets agerande kan få en verksamhet att bära eller brista. Allmänheten 

kan starta bojkott mot ett företag om de inte visar sitt ansvarstagande och myndigheter kan pålägga 

handelsförbud eller stora böter.

För oljebolag är det väsentligt att presentera en trovärdig CSR-rapport. Dels på grund av storleken 

på företagen och dels på grund av den miljöpåverkan oljebolag har. Många av de produkter som 

utvinns  från  olja  bidrar  till  växthuseffekten  (Wilmshurst,  2000).  Det  ger  oljebolag  ett  starkt 

incitament till att redogöra för hur de värnar om miljön. Incidenten i Mexikanska golfen gjorde att 

oljebolagen fick kritik från massmedia, myndigheter och allmänheten. Vi anser att det ökade trycket 

från  allmänheten  har  lett  till  att  oljebolagen  sett  sig  tvingade  att  öka  sina  CSR-upplysningar. 

Sannolikt förändrade incidenten allmänhetens uppfattning om oljebolagens verksamhet. När nya 

värderingar  skapades  blev  oljebolagens  verksamhet  illegitim.  I  enlighet  med  legitimitetsteorin 

kommer därför företagsledningar försöka att återupprätta legitimiteten genom att antingen försöka 

ändra på allmänhetens förväntningar eller på den egna verksamheten.
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Rapporteringen har visats sig skilja från region till region. De statistiska testerna visar att CSR-

upplysningarna från bolag  i  Asien/Oceanien  inte  ökar  i  samma utsträckning som i  Europa och 

Nordamerika. Det verkar alltså vara så att det geografiska avståndet till olyckan spelar en roll i 

spridningen av incidenten. Även andra aspekter som kulturella skillnader kan spela in. Dessa kan 

bero på att imiterande isomorfiska processer är starkare mellan företag som har sin verksamhet i 

närheten av varandra.

Detta  visar  även på  om vad som är  bästa  sättet  att  hantera  denna.  Att  känna sig vid  den och 

implementera  åtgärder  för  att  stärka  sin  position  och  varumärke  eller  att  helt  enkelt  ignorera 

incidenten i hopp om att det ej ens ska finnas eller skapas någon kritik gentemot företagen. De 

asiatiska  företagen  har  visat  på  ignorera  problemet  vilket  inte  ska  vara  skadligt  enligt  deras 

samhällsprinciper.  Men  västerländsk  kultur  bygger  på  samhällets  kollektiva  samverkan  och 

befolkningens talan. Non governmental organisations (NGO)  har en större position i samhället och 

kan ställa krav på företags verksamhet, precis som myndigheter (Willets, 2012). 

Samma med massmedia  som har  en tydlig  inverkan på  samhällsaspekter,  bland annat  politik  i 

Sverige. Företagen kan även reagera olika på incidenter utifrån  att de redan har den kompetens som 

är  nödvändig  för  acceptabel  hantering  av  åtgärder.  Exxon  nämner  i  sin  rapport  hur  de  är  väl 

förberedda för sådana händelser just på grund av att de hade en liknande incident i Alaska 1989. 

Utifrån detta utvecklade de en mall som hanterar risker rörande säkerhet, trygghet, hälsa och miljö. 

De anser att detta system är fullt tillräckligt för att hantera denna incident och därför nämner de inte 

mycket om nya åtgärder. Att det ska finnas en ökning i rapportering behöver inte endast bero på BPs 

incident. Andra interna olyckor som inte är av samma magnitud kan ha påverkat rapporteringen. 

Sen kan det  även vara  så  att  det  finns  andra  bakomliggande  debatter  som medfört  ökningar  i 

frekvensen av vissa nyckelord. 

5. Slutsats

5.1 Sammanfattning
Vår  studie  visar  att  de  skett  en  ökning  av  CSR-upplysningar  från  2009  till  2010,  inom 

oljebranschen. Orsaken till  detta anser vi  vara incidenten i  Mexikanska golfen under 2010 som 

orsakades på en av BPs anläggningar. Vi kan konstatera att det är en internationell ökning som inte 
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bara skett i incidentens direkta närhet. Inflytande har gått över gränser och inte endast varit kausal 

med proximitet. Vi har inte undersökt om skett en ökning av CSR-upplysningar mellan åren innan 

olyckan. Det kan alltså vara så att den ökningen vi har sett är en del av en trend. Ökningen kanske 

inte beror på incidenten i mexikanska golfen, utan ett allmänt ökat tryck från samhället.

Vi har sett ett positivt samband mellan ökningen av CSR-upplysningar och storleken på företagen. 

De så kallade “Supermajors” visar en signifikant större ökning än övriga företag i branschen. Vi 

argumenterar  i  enlighet  med  “political  cost  hypothesis”  att  detta  beror  på  deras  exponering  i 

samhället.  Vi har inte  kunna påvisa att  en geografisk närhet  till  incidenten påverkar  företagens 

ökning av CSR-upplysningar. Europeiska företag har en gemensam affärskultur med företagen med 

närhet  till  incidenten och har  därför  även haft  en ökning av rapportering,  tillsammans med att 

flertalet av dem har verksamhet i golfen. Asien/Oceanien visar dock inte på någon ökning med 

anledning av att de har en väldigt annorlunda affärskultur, inte har någon samhällskritik och inte har 

någon verksamhet i golfen. Så proximitet är inte en viktig aspekt i vår globala värld, när det gäller 

inflytande av affärsetik, däremot verksamhet, kultur och samhällssyn. 

5.2 Studiens trovärdighet
I vår studie undersöker vi inte hur det ser ut gällande CSR-rapportering för åren före 2009 vilket 

kan vara en svaghet i  studiens trovärdighet.  Det kan vara så att  ökningen av CSR-rapportering 

endast är en trend som ökat successivt över åren med ett större krav på legitimitet från allmänheten.  

BPs incident skulle inte ha något att göra med trenden och det är istället en trend som ligger bakom 

ökningen 2009-2010. Studien tar heller inte hänsyn till andra kontinenters oljebolag, av skälet att 

dessa världsdelar hade majoriteten statligt ägda bolag. Men genom att ha förbisett dessa kontinenter 

så kan vi ha missat viktigt information som kan fälla våra hypoteser, till exempel om en närliggande 

region  inte  alls  visar  på  ökning  av  rapportering.  Andra  incidenter  förutom BP's  kan  också  ha 

förekommit som kan ha påverkat legitimitetskravet från allmänheten och företagens isomorfism. 

5.3 Framtida forskning
Denna studie skulle kunna utvecklas genom att se på studien mer kvalitativt genom att vända sig till 

företagen och se vad de anser om deras sociala ansvar och legitimitet i samhället, om de känner  

påverkan från andra företag och andra incidenter som de själva inte är involverade i.  Då skulle 

incitamenten bakom förtydligas och bättre kunna Man skulle även se på en annan bransch och se 

om samma trender återkommer där. Oljebranschen är redan en relativt skitig bransch som är i behov 
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av stor CSR-rapportering, hur ser det ut i de andra branscherna? Kan det även vara så att branscher 

påverkar varandra och CSR-rapportering har en spridning över branscher? Det är frågor som man 

skulle kunna undersöka i en mer djupgående studie. 
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